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ТОВ «Київоблхліб», яке має до хліба таке саме відношення, 
як «момотобот» О. Кузьменко до чесності й порядності, хоче
перетворити вул. Набережну біля пам’ятника комсомольцям 
20-х років на суцільний ряд МАФів. Які буде здавати в оренду 

Повний абзац!..

Така от МАФово-базарна «візитівка» славного древнього міста Вишгорода від виконкому під керівництвом рецидивіста О. Момота чекає нас незабаром. 
МАФи тут поки що стоять з одного боку. Плануються — з обох. Щоб було видно звідусіль. В який бік не їдь — хоч у Київ, хоч із Києва...  

(Продовження на стор-х 2-3)

або Як О. Момот і К° разом із шахраями-підприємцями дурять довірливих виборців, 
брешучи про «соціальну спрямованість» своїх бізнес-проектів і «захист інтересів людей»   

Погодьтеся, шановні читачі — найбільшу відразу у будь-якої 
порядної людини викликають спекуляціі політиків та бізес-
менів навколо найменш захищених верств населення — пен-
сіонерів, інвалідів, багатодітних, АТОвців, дітей-сиріт. 

Однак, саме такі «бізнесмени»-спекулянти заснували ТОВ 
«Київоблхліб» — контору,  основним видом діяльності якої є 
надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого 
нерухомого майна. Не виробництва чи, хоча б, продаж хліба, — 
соціального продукту, необхідного найбіднішим та найнезахи-
щенішим, — а просто надання в оренду нерухомого майна! 

Виникає питання — а навіщо ж тоді цю контору її батьки-за-
сновники назвали «Київоблхліб»? Дуже просто: саме для того, 
щоб дурити людей своєю «соціальною» назвою. Щоб ця «тов-
ка», звертаючись до будь-яких державних органів чи органів 
місцевого самоврядування, одразу отримувала зелене світло 
для свого бізнесу. Мовляв, як же можна відмовити такій потріб-
ній організації соціального напрямку? Хліб — це ж святе!  

ТО ХТО Ж ВОНИ, 
БАТЬКИ-ЗАСНОВНИКИ
ТОВ «КИЇВОБЛХЛІБ»?

Ще ТОВ «Київоблхліб», згідно 
реєстраційних документів, може 
займатися «виробництвом інших 
готових металевих виробів, елек-
тромонтажними роботами, інши-
ми спеціалізовані будівельними 
роботами, діяльністю у сфері 
права, консультуванням з питань 
комерційної діяльності й керу-
вання, будівництвом житлових і 
нежитлових будівель».

Отакий вам «Київоблхліб».
Насправді ж, як не важко здо-

Члени виконкому, які своїм голосуванням «освятили» погодження ТОВ 
«Київоблхліб» 15 МАФів загальною площею 400 кв. метрів на вул. Набережній 

гадитися, для засновників ТОВ 
«Київоблхліб» Олени Сибірко та 
Олега Кузьменка є лише одна 
свята річ — гроші. Бо якби це 
було не так, то вони не стали 
б спекулювати на особливому 
ставленні та виключній повазі су-
спільства до дійсно соціальних 
проектів чесних підприємців.

До речі, що стосується Олени 
Сибірко, то вона разом з таки-
ми собі Катериною Слободян 
та Катериною Александровою є 
співзасовниками ще однієї «тов-
ки» з не менш красномовною 
назвою — «Соціальна справед-
ливість».

Соціальна справедливість 
цього ТОВ полягає у «наданні 
інших індивідуальних послуг (ос-
новний),  інших видів грошового 
посередництва», знову ж таки 
«наданні в оренду й експлуата-
цію власного чи орендованого 
нерухомого майна» та діяльності 
у сфері права.

...Втім, повернемося до 
другого співзасновника ТОВ 
«Київоблхліб» О. Кузьменка. 

Хто буває на сесіях міської 
ради, той обов’язково бачив і чув 
цього «воїна світла». Його просто 
неможливо не побачити і не по-
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або Як О. Момот і К° разом із шахраями-підприємцями дурять довірливих виборців, 

ТОВ «Київоблхліб», яке має до хліба таке саме відношення,
перетворити вул. Набережну біля пам’ятнику комсомольцям 

Повний абзац!..

чути, оскільки більш агре-
сивного індивіда в сесій-
ній залі навряд чи можна 
знайти. Причому, агресія 
О. Кузьменка завжди од-
нобічна і виникає лише в 
одному випадку — якщо 
хтось в сесійній залі на-
смілюється критикувати дії 
О. Момота чи його поділь-
ників. Саме подільників, 
бо слово «друзі» у цьому 
випадку, на мій погляд, є 
абсолютно недоречним. У 
злодіїв і шахраїв не може 
бути друзів за визначен-
ням. Подільники — так. Мо-
жуть бути. 

Так от, О. Кузьменко — 
один із числених поділь-
ників О.Момота. Причому 
— один із найнебезпеч-

Вишгород - Рідне Місто
17 января
Был у нас пост про местечковых лендлордов
https://www.facebook.com/RidneMisto/posts/2554815107917489
А сегодня у нас пост про местечковых героев
19 декабря 2019 года исполнительный комитет Вышгородского 
городского совета во главе с Момотом рассмотрев обращение 
от ТОВ «Київоблхліб» дают разрешение «Про погодження місця 
розташування
груп тимчасових споруд», иными словами дают добро на установ-
ку очередных МАФов в количестве 15!!! штук. Исходя из заявы, 
находиться они будут вблизи с домом по улице Набережной 7, 
возле ресторана «Галс». Далее мы расскажем о том, что из себя 
представляет заявитель (соучредитель ТОВ «Київхліб» и как он 
связан с Момотом)
11 апреля 2017 года в 11:20 на посту полиции «Песочин» в Харь-
ковской области был задержан автомобиль Ford Explorer с госно-
мером АІ 2032 ЕЕ, в котором находились 4 человека в военной 
форме перевозившие целый арсенал оружия и боеприпасов. 
ГУНП в Харьковской области рассказали, что находящиеся в ав-
томобиле люди являются жителями Киева и Киевской области и 
везли содержимое автомобиля из зоны АТО транзитом в Киев. 
Смотрите скриншоты №1 и 2 а так же видео с места задержания: 
https://youtu.be/lqu0hdmc44g
13 апреля Харьковский районный суд постановил, избрать меру 
пресечения относительно подсудимых в виде содержания под 
стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в 
размере 20 прожиточных минимумов - 32 000 грн. Господа выш-
ли под залог и по сей день идет судебная тяжба, попавшимся 
героям инкриминируют 263 статью Криминального Кодекса Укра-
ины, что карается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет. Же-
лающие ознакомиться с деталями в судовом реестре ищите по 
№635/2146/17.
Одним из подсудимых является знакомый многим жителям города 
участник боевых действий – Кузьменко Олег Иванович, прекрас-
ный, верный друг Алексея Викторовича Момота, мера г. Вышгород. 
Только попробуйте сказать что-то плохое про мера или задать ему 
вопрос касательно деятельности городского головы – сразу прибе-
жит Олег и начнет отгавкиваться. Особенно забавно выглядят его 
выражения в наш адрес, с учетом того, ЗА ЧТО его судят и того, 
что еще мы вам сейчас вам расскажем :)
Недавно, один из наших читателей хотел прикупить себе землю в 
городе, и в процессе поиска наткнулся на объявление о продаже 
участка в районе массива ГАЭС, связался с продавцом, договори-
лись, что продавец отправит кадастровый номер и прочие дета-
ли. Дабы покупателя не смущал вид целевого назначения земли, 
Олег решил добавить, что за 1000 у.е. порешает вопрос со сменой 
с ОСГ на Садівництво, ведь на нем уже можно строить дом.
Возвращаясь к МАФам, соучредителем ТОВ «Київоблхліб» явля-
ется Олег Кузьменко, товку зарегистрировали год назад, статут-
ный капитал 4000 грн. Основной вид деятельности: 68.20 Надання 
в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого 
майна
Інші: 25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у. 
43.21 Електромонтажні роботи 43.99 Інші спеціалізовані будівельні 
роботи, н. в. і. у. 69.10 Діяльність у сфері права 70.22 Консульту-
вання з питань комерційної діяльності й керування 41.20 Будівни-
цтво житлових і нежитлових будівель.
Что-то нам подсказывает, что в тех 15 МАФах будут не хлебом тор-
говать а сдавать их по 15-20 тысяч гривен в месяц на старость 
Кузе и Ольошке.
Вот так и делаются дела в нашем городе. Не важно, на сколько 
ты гнилой человек, не важно, есть ли у тебя проблемы с законом, 
важно только одно – подлизывать Момоту. Будете это делать – бу-
дут вам пряники в виде участка под ОСГ или социалочки в разме-
ре 1500 грн, если вы ФОП, то может быть и заказик от #Свистуна 
перепадет, придется башлянуть от 10 до 30% в виде обналичен-
ного отката, но не беда, вы сможете заработать на 200-300% сто-
имости материалов...

ніших для його виборців, 
оскільки не перший рік 
прикриває свою бурхливу 
бізнесово-авантюристичну 
діяльність участю в АТО.

Як і де саме воював О. 
Кузьменко в АТО нам не-
відомо. Однак, можливо, 
деяке світло на це питання 
проллє випадок, який став-
ся на посту поліції «Песо-
чин» у Харьківській області.

Ось пост в Facebook, 
який 17 січня цього року на 
сторінці «Вишгород — рід-
не місто» виклав з цього 
приводу адміністратор цієї 
сторінки.

В ньому йдеться про те, 
що 11 квітня 2017 р. на цьо-
му посту було затримано 
автомобіль Ford Explorer з 
держномером АІ 2032 ЕЕ, 
в якому знаходилися 4 чо-

ловіки у військовій формі. 
Вояки в багажнику перево-
зили цілий арсенал зброї 
та боєприпасів. Всі четверо  
виявилися жителями Києва 
та Київської області і пере-
возили зброю із зони АТО 
транзитом до столиці. Так 
от, одним із них був вишго-
родець Олег Кузьменко.

13 квітня 2017 р. Харь-
ківський районний суд по-
становив обрати запобіж-
ний захід для всіх чотирьох 
у вигляді тримання під вар-
тою терміном на 60 днів з 
можливістю внесення за-
стави в розмірі 20 прожит-
кових мінімумів. А саме — 
32 тис. грн. 

Застава була внесена і 
судова тяганина, як у нас 
завжди ведеться, продов-
жується й по сьогодні. Підо-

зрюваним інкримінується  
ст. 263 Кримінального Ко-
дексу України — незакон-
не поводження зі зброєю, 
бойовими припасами або 
вибуховими речовина-
ми. Що загрожує їм поз-
бавленням волі терміном 
від 3 до 7 років (справа 
№635/2146/17).

«Ну, знаєте, — можливо 
скаже хтось із вас, шанов-
ні читачі, — хлопці кров 
проливали за нас з вами, а 
держава їх не підтримала, 
от і змушені були притор-
говувати зброєю. Щоб діто-
чок прогодувати...».  

Відповідаю: по-перше, 
торгівлю зброєю нічим ви-
правдати не можна, оскіль-
ки цей «бізнес» є, мабуть, 
найбруднішим із всіх існую-
чих в світі. Оскільки торгів-

ці зброєю — це, фактично, 
торгівці смертю. 

По-друге, не можна ска-
зати, що, наприклад, О. 
Кузьменко був таким уже 
жебраком, скромнягою та 
«ботаном»-безсрібником. 
Ні, до моменту затриман-
ня він уже встиг вичавити 
із свого перебування в АТО 
всю можливу користь для 
себе. 

Ще у 2015 році він став 
співзаснивником аж двох 
обслуговуючих коопера-
тивів з майже однаковими 
назвами — «Садове това-
риство «Патріот АТО» та 
«Дачне товариство «ПА-
ТРІОТ АТО». Зареєстро-
ваних, до речі, за однією 
юридичною адресою у 
Вишгороді.   

По-третє, всі подальші 

події (про які розповідь ще 
попереду) продемонстру-
вали, що інцидент на посту 
поліції «Песочин» у Харь-
ківській області був зовсім 
не прикрим випадком, а за-
кономірністю. Бо у О. Кузь-
менка виявився  справжній 
природній дар гендляра та 
спекулянта, схильного до 
порушення закону та за-
робітку на чому прийдеть-
ся. 

ПОДАРУНКИ 
О. КУЗЬМЕНКУ 
ВІД О. МОМОТА

...Справа в тому, що ста-
рий товариш О. Кузьмен-
ка О. Момот не залишив 
подільника у біді: через 
кілька місяців після затри-
мання на лінії розмежуван-
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як «момотобот» О. Кузьменко до чесності й порядності, хоче
20-х років на суцільний ряд МАФів. Які буде здавати в оренду

ня, а саме 26 грудня того ж 
таки 2017 р. міські депутати 
проголосували за виділен-
ня герою АТО 10 соток зем-
лі на вул. Шолуденка (див. 
нижче).

24 травня 2018 р. 29 сесія 
міськради затвердила О. 
Кузьменку проект землеу-
строю цієї земельної ділян-
ки (кадастровий номер 
3221810100:01:031:6005) 
та передала її йому у влас-
ність.

А в №11(338) нашої газе-
ти від 19 листопада 2019 р. 
ми надрукували розповідь 
про 57-му сесію міськради 
під назвою «Політичний 
аферист О. Момот вига-
дав для молоді стипен-
дію імені самого себе. За 
бюджетний кошт. Та ще й 
вирішив зробити Почес-
ним громадянином Виш-
города командира «ба-
тальйону кишенькових 
пенсіонерів» В. Малише-
ва». В якій навели уривок 
з виступу В. Виговського. 
Де він, зокрема, зауважив, 
коментуючи виділення зе-
мельних ділянок невідо-
мим особам в районі ГАЕС: 

«...Я як член комісії хочу 
сказати, що ми виїжджа-
ли на цю ділянку... Тут дві 
ділянки по 13, дві ділян-
ки по 12. Це, грубо кажу-
чи, півгектара землі. Да, 
прийшли люди. Які землі 
ці не обробляють, безу-

Про погодження місця розташування
груп тимчасових споруд

Розглянувши звернення ТОВ «Київоблхліб», інші документи, 
відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, бу-
дівництва та житлово-комунального господарства України «Про 
затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для про-
вадження підприємницької діяльності» № 244 від 21.10.2011 року, 
ст. З0 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», рі-
шення Вишгородської міської ради № 1/23 від 30.10.2006 р. «Про 
затвердження правил благоустрою територій, дотримання тиші в 
громадських місцях, торгівлі на ринку у м. Вишгороді», рішення 
Вишгородської міської ради «Про затвердження положення про 
Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження під-
приємницької діяльності у м. Вишгороді» від 06.09.2016 р. № 15/6, 
виконавчий комітет Вишгородської міської ради ВИРІШИВ:

1. Погодити ТОВ «Київоблхліб». місце розташування груп тим-
часових споруд для провадження підприємницької діяльності за адре-
сою: м. Вишгород, вул. Набережна, неподалік від будівлі № 7, схема 
додається.

2. Вишгородській міській раді оформити право комунальної влас-
ності на земельні ділянки для складання договору особистого строко-
вого сервітуту на території для розміщення груп тимчасових споруд.

3. Зобов’язати ТОВ «Київоблхліб» погодити місце розташування 
тимчасових споруд з організаціями, що обслуговують інженерні ко-
мунікації — у разі розміщення тимчасових споруд б межах охоронних 
зон комунікацій.

4. Зобов’язати ТОВ «Київоблхліб» звернутись до виконавчого 
комітету Вишгородської міської ради про надання дозволу на укла-
дання договору особистого строкового сервітуту’ для розміщення 
груп тимчасових споруд.

5. Встановлення тимчасових споруд без оформлення паспорту’ 
прив’язки та складання договору особистого строкового сервітуту 
забороняється.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступ-
ників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради за 
розподілом обов’язків.

Міський голова                                               О. Момот

У К Р А Ї Н А
В И Ш Г О Р О Д С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 19 грудня 2019 року                                      м. Вишгород

мовно... Як на мене, ці під-
ставні люди... Але цікавий 
момент ще є. На одній із 
ділянок поставили таку 
паличку з дощечкою «Про-
даю, ОСГ, 10 соток, теле-
фон». Ну, проблем же нема 
— набрали, кадастровий 
номер з’ясували. Да, ти-
сячу доларів за сотку. 10 
соток, будь ласка, беріть. 
Питаємо чи можна перео-
формити ОСГ. Да можна, 
тисячу доларів заплати-
те мені і я все порішаю. 
Під садівництво. Так я 
хочу сказати, що це — 
абсолютно такий самий 
варіант. Грубо кажучи, 50 
тисяч доларів хтось собі 
хоче заробити...».

Так от, заробити 50 тисяч 
доларів, як з’ясувалося, 
хотів О. Кузьменко. І саме 
він був готовий «сменить 
ОСГ на садивныцтво», де 
можна «строится». Для 
нього таку зміну цільового 
призначення було зробити 
простіше простого. Бо ж в 
подільниках не хто-небудь, 
а сам О. Момот...  

Однак, як з’ясувалося, 
однієї земельної ділянки 
О. Кузьменку виявилося 
замало. Бо грошей, як то 
кажуть багато не буває.

20 листопада 2019 р. він 
стає співвласником ТОВ 
«Київоблхліб» (яке, до речі, 
зареєєстроване за його до-
машньою адресою). З ча-

стиною статутного фонду у 
800 грн. З 4 тисяч. 

4 грудня цього ж року 
директор товариства О. 
Сибірко (вона ж — співза-
сновниця) пише листа на 
ім’я О. Момота з проханням 
«надати дозвіл на розроб-
ку паспортів прив’язки для 
встановлення груп малих 
архітектурних форм по 
вул. Набережній...». 

І вже 19 грудня, — через 
півтора тижні, — виконком 
відгукується на це про-
хання і приймає рішення 
про встановлення 15-ти 
кіосків загальною площею 
400 кв. метрів! І не де не-
будь, а вздовж вул. Набе-
режної — біля пам’ятника 
комсомольцям 20-х років 
від будівельників Київської 
ГЕС. Так, щоб цей пам’ят-
ник за рядом кіосків з тра-
си не було видно — бо ж 
«декомунізація»... Це я 
— спеціально для пенсіо-
нерів-активістів «батальйо-
ну Малишева», серед яких 
немало і самих будівель-
ників ГЕС, і близьких ро-
дичів цих будівельників. 
Які так захоплюються і 
самим О. Момотом, і його 
підручним Малишевим з їх 
кишеньковим благодійним 
фондом Св. Ольги...

З 15-ти членів виконко-
му на засіданні, про яке 
йдеться, були присутні 10 
— О. Момот, Т. Бражнікова, 
І. Свистун, Н. Василенко, 
О. Карпенко, Ю. Ткалич, Г. 
Чебан, О. Колодій, В. Пи-
роженко та В. Доброволь-
ський. 

«За» проголосували всі 
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61 сесія 
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окрім Т. Бражнікової, яка 
утрималась.  

  
ЯК НА РІШЕННЯ 

ВИКОНКОМУ 
ВІДРЕАГУВАЛИ 

ДЕПУТАТИ

Звичайно ж притомні 
депутати, які виступають 
проти перетворення нашо-
го міста на суцільний «ба-
зар-вокзал» зразка 90-х 
років, що складається з 
МАФів, натиканих як і де 
прийдеться, спробували 
скасувати це рішення «ки-
шенькового» виконкому. В 
нашому випадку ініціато-
ром виступила «будівель-
на» комісія під керівни-
цтвом С. Пінчука.

Питання «Про скасу-
вання рішення виконав-
чого комітету Вишгород-
ської міської ради» від 
19.12.2020 р.» (насправді 
— 2019 р.) було винесено 
на розгляд 60-ї сесії міської 
ради 7 лютого ц. р. 

Однак депутатська біль-
шість «ім. О. Момота» його 
не підтримала. Як вказано 
на офіційному сайті міської 
ради, «за» проголосува-
ли всього 11 депутатів: Т. 
Бражнікова, В. Виговсь-
кий, Т. Войтович, Ю. Ко-
лодзян, В. Костюченко, 
В. Круковець, О. Кучмій, 
С. Пінчук, О. Семенов, А. 
Тютюнник та І. Шубко.

Однак, тут виникли пи-
тання. По-перше, на сайті 
вказано, що О. Онищенко  
проголосував проти цього 
проекту рішення. Насправ-
ді, він мав твердий намір 

проголосувати «за» скасу-
вання, однак помилково на-
тиснув не ту кнопку. Про що 
негайно повідомив сесію, 
попросивши внести в про-
токол відповідну поправку. 
Однак, поправка так внесе-
на й не була.

В. Парчук та В. Нижник 
теж заперечують, що не 
голосували, як вказано на 
офіційному сайті міської 
ради. Насправді вони голо-
сували «за».

Теж саме стверджує й С. 
Жадан: за його словами, 
він голосував «за», хоча 
на офіційному сайті міської 
ради зазначено, що він не 
голосував.

Отже, за скасування 
цього рішення насправді 
проголосувало не 11, а 15 
депутатів.  

Чому ж на офіційному 
сайті міської ради, в такому 
разі, розміщена неправди-
ва інформація? Це, на моє 
тверде переконання, по-
винна дослідити спеціаль-
на депутатська комісія. 

А тепер давайте поди-
вимося хто взагалі не взяв 
участь в голосуванні: О. 
Баланюк, Г. Булгакова,  
М. Кравченко, В. Лісогор, 
О. Лісогор, М Мельник,  
Б. Руденок, В. Сардак, А. 
Шока.

Всі — депутати з оточен-
ня О. Момота, які входять в 
його більшість. 

А от якби на сесію прий-
шли троє членів «Само-
помочі» — Ю. Дрьомін, 
О. Ростовський і О. Чер-
няхівський та підтримали 
свого лідера Т. Бражнікову, 

голосів вже було б 18. А 
якби до них приєдналася 
б ще Л. Кулініч, то їх було 
б вже 19. І тоді рішення ви-
конкому скасували б. 

Правда, в такому випад-
ку, швидше за все, свою 
позицію змінили б Т. Вой-
тович з С. Пінчуком (після 
попередньої «обробки О. 
Момотом і К°)... 

І все ж спробувати можна 
було.

Вдруге цей проект рішен-
ня було винесено на на-
ступну, 61-у сесію міськра-
ди 12 березня. Цього разу 
«за» проголосувало всього 
четверо депутатів — ос-
новні противники рішення 
виконкому пішли з сесії до 
його розгляду в знак про-
тесту підтримки депутат-
ською більшістю продов-
ження фінансування КП 
«Вишгородпастранс».   

МІСЦЕ ПІД МАФИ
ВЖЕ ПОЧАЛИ ГОТУВАТИ. 

НЕЗВАЖАЮЧИ 
НА ЗАБОРОНУ ПОЛІЦІЇ

6 травня на сторінці 
«Вишгород — рідне місто» 
у Facebook з’явився відео-
ролик Голови громадської 
ради при Вишгородській 
РДА В. Дулапчія, в якому 
він продемонстрував, що 
будівельники ТОВ «Жит-
лошляхбуд» (близької до 
О. Момота фірми, яка зай-
мається ремонтом і будів-
ництвом доріг у Вишгороді)
вже розпочали будівництво 
спеціальної парковочної 
«кишені» для зупинки ав-
тівок біля майбутньої гру-
пи МАФів. Причому — без 
будь-яких дозволів. Про 
що було складено від-
повідний протокол за ст. 
140 Адмінкодексу України 
(«Порушення правил, норм 
і стандартів при утриманні 
автомобільних доріг і вули-
ць, невжиття заходів щодо 
своєчасної заборони або 
обмеження руху чи позна-
чення на автомобільних 
дорогах і вулицях місць 
провадження робіт). Однак, 
підлеглі В. Сущенка зали-
шили будівельний майдан-
чик лише   після повторного 
виклику поліції...      

Причому, як зауважив 
В. Дулапчій, будується ця 
парковочна кишеня за бюд-
жетний кошт. А чом би й ні 
— для подільника ніяких 
коштів не жаль, тим паче — 
бюджетних. Тільки б бізнес 
розвивався...

Отже, залишається чека-
ти коли «орли В. Сущенка» 
візьмуться за встановлен-
ня «групи малих архі-
тектурних форм». Нової 
«родзинки» нашого міста, 
народження якої благосло-
вив особисто О. Момот. За 
участі свого «кишеньково-
го» виконкому.

В.Борзовець  
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60 сесія 7 лютого 2020 р. Зліва — інформація 
на офіційному сайті міськради. Справа — як було насправді
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Наші гроші
В теорії будівельний бізнес не відрізняється відь будь-якого іншого. І є ні гіршим, ні кращим за будь-який інший. 
Однак, в нашій країні на забудовників, особливо тих, що займаються будівництвом житла, давно вже дивляться скоса. Чому? 

Адже це, по-перше, дуже непроста справа, по друге — вкрай відповідальна.  Спробуй лише побудувати неякісне житло — «косяк» 
наздожене тебе і через десять, і через двадцять років. Бо хто саме був замовником, а хто підрядником будівництва, мало того, що 
всім добре відомо, а ще й записано у десятках документів. Які збергаються дуже довго. 

Будівельна галузь взагалі і житлове будівництво зокрема привертає величезну увагу суспільства останнім часом тому, що вона 
в Україні вкрай корумпована. І такою її зробили наші чиновники. Справа в тому, що саме тут нечесні чиновники, — а таких у нас 
переважна більшість, — можуть добре нажитися. Бо саме будівництво житла дозволяє їм разом із забудовниками чи без них 
провернути величезну кількість оборудок, пов’язаних з крадіжкою матеріальних цінностей, які належать державі або тій чи іншій 
місцевій громаді. 

По-перше, щоб звести житловий будинок, потрібна земельна ділянка. І не лише та, на якій буде стояти власне будівля, а набага-
то більша — яка стане майбутньою прибудинковою територією.

По-друге, до будь-якого будинку потрібно підвести інженерні комунікації, побудувати під’їзди і виїзди — необхідну інфраструк-
туру.   

На всьому цьому можна непогано нагріти руки. Причому — чиновникам самих різних рівнів і напрямків діяльності. Саме тому 
в наших великих і не дуже містах багатоповерхівки ростуть, як гриби після дощу. Значно випереджаючи будівництво соціальних 
об’єктів, необхідних для нормального життя мешканців цих будинків — дитсадків, шкіл, лікарень, бібліотек і т. ін.  

Ми вже неодноразово розповідали про те, як депутатська більшість «ім. О. Момота» в нашій міській раді сприяє отриманню 
забудовниками земельних ділянок. Згадайте, хоча б, історію з голосуванням на 33-й сесії міськради 22 грудня 2017 р. за зміну ці-
льового призначення шести (!) земельних ділянок по вул. Шкільній. Для М. Калінкіна. З будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд на будівництво та обслуговування багатоквартирного житлового будинку. 

Можна лише здогадуватися якими саме методами забудовник Калінкін домігся тоді прихильності депутатів більшості...
Втім, оборудки з земельними ділянками — один із основних, але далеко не останній спосіб заробітку державних чиновників та 

окремих депутатів на будівництві житла. 
Другим по значенню в цьому сенсі для корумпованих чиновників є таке воістину «золоте дно», як пайова участь (внесок) забу-

довника у створення і розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури населеного пункту.
Саме про те, як сплачуються (чи не сплачуються) такі пайові внески забудовниками в нашому місті і розповідає наше дослід-

ження, проведене редакцією газети разом із громадською організацією «Чистий шлях».

ПАЙОВА УЧАСТЬ — 
СКІЛЬКИ І НАВІЩО?

До недавнього часу, згідно із 
ч. 6 ст. 40 Закону «Про регулю-
вання містобудівної діяльності», 
граничний розмір пайового вне-
ску не мав перевищувати 10% 
загальної кошторисної вартості 
будівництва об’єкта для нежит-
лових будівель і споруд та  4% 
загальної кошторисної вартості 
будівництва об’єкта для житло-
вих будинків.

Конкретний розмір пайової 
участі встановлював орган місце-
вого самоврядування.

І тут що для забудовника, 
що для керівника місцевого са-
моврядуваня була можливість 
дуже широкого маневру. 

Забудовник міг дуже просто 
штучно зменшити загальну ко-
шторисну вартість будівництва, 
що, відповідно, призводило до 
зменшення суми пайової участі. 
Що широко використовувалось 
обома сторонами. 

Наприклад, забудовник з ме-
ром домовляються, що кошторис 
багатоповерхівки штучно змен-
шується з 60 до 40 млн. гривень. 

4% від 60 млн. грн. — 2 млн. 
400 тис. грн.

4% від 40 млн. грн. —  1 млн. 
600 тис. грн.

Тобто, різниця відразу 800 тис. 
грн. 

«Зекономлені» кошти діляться 
між забудовником і мером. Все 
просто. 

І це — лише з одного будинку. 
Одного забудовника. А якщо за-
будовників багато? І кожен будує 

не один будинок?
В той же час, згідно з ч. 5 ст. 

30 Закону України «Про регулю-
вання містобудівної діяльності», 
якщо технічними умовами пе-
редбачалася необхідність будів-
ництва замовником інженерних 
мереж або об’єктів такої інфра-
структури (крім мереж, призна-
чених для передачі та розподілу 
електроенергії, трубопроводів, 
призначених для розподілу при-
родного газу, транспортування 
нафти та природного газу) поза 
межами його земельної ділянки, 
розмір пайової участі у розви-

ток інфраструктури населеного 
пункту зменшувався на суму їх 
кошторисної вартості, а такі інже-
нерні мережі та об’єкти переда-
валися у комунальну власність.

Більше того — якщо коштори-
сна вартість будівництва інже-
нерних мереж об’єктів інженерної 
інфраструктури, про які йдеться, 
перевищувала розмір пайової 
участі замовника у розвитку ін-
фраструктури населеного пункту, 
орган місцевого самоврядування 
приймав рішення про відшкоду-
вання замовнику різниці між здій-
сненими витратами та розміром 
пайової участі замовника. 

Звичайно, забудовнику було 
вигідно штучно завищувати 
вартість інженерних мереж. Тут 
діяла така сама схема, що й з 
штучним заниженням коштори-
сної вартості всього будівництва. 
Забудовник з мером ділили між 
собою різницю між реальною і 
штучною вартістю інженерних 
мереж. 

Саме тому сьогодні по всій 
Україні існує проблема безкон-
трольної і хаотичної забудови 
міст багатоповерхівками. Занад-
то вже така забудова вигідна для 
корумпованих чиновників — від 
архітекторів, які за хабарі «малю-
ють» завищену поверховість бу-
динку, що приносить забудовнику 
надприбутки, до мерів, для яких 

подібний «бізнес» є теж надпри-
бутковим і порівняно безпечним.  

Однак, так було лише до 20 
вересня 2019 р., коли Президент 
підписав прийнятий ВР України 
Закон «Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів України 
щодо стимулювання інвестицій-
ної діяльності в Україні». Цим За-
коном пайова участь була взагалі 
скасована.

Але для нових об’єктів будівни-
цтва ця норма повноцінно запра-
цює лише з 01.01.2021 р. 

В той же час, замовникам, які 
до 1 січня 2020 р. уклали догово-
ри про пайову участь згідно із ста-
рим законодавством, доведеться 
сплатити внесок в уже згаданому 
розмірі. Оскільки в п. 2 «Прикін-
цевих та перехідних положень» 
Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих 
актів України щодо стимулю-
вання інвестиційної діяльності в 
Україні» прописано, що договори 
про сплату пайової участі, укла-
дені до 01.01.2020 р., — дійсні та 
продовжують свою дію до момен-
ту їх повного виконання.

Тепер щодо забудовників на-
шого міста. 

ТРОХИ ІСТОРІЇ

У Вишгороді забудовно-житло-
вий бум почався з початку 2000-х. 

Першою ластівкою, якщо ми 
не помиляємося, з легкої руки  
тодішнього міського голови О. 
Кімлача, стала 16-типоверхова 
«свічка»  в самому центрі міста — 
якраз на тому місці, де планува-
лася церква. Оскільки місця для 
багатоповерхівки з прилеглою те-
риторією не вистачало, обрізали 
територію дитсадка «Сонечко». 

Це був вкрай важливий меседж 
для майбутніх забудовників, 
оскільки після цього в  суспільній 
свідомості чітко закарбувалося, 
що якщо шістнадцятиповерхівку 
можна було звести практично на 
пл. Шевченка, — там, де ніхто не 
міг її уявити навіть в страшному 
сні, — то тепер будь-які багатопо-
верхівки можна «тулити» де і як 
завгодно. Отже, як полюбляв ка-
зати колись Михайло Горбачов, 
«процес пішов». 

Невдовзі той же О. Кімлач від-
дав під забудову центральний 
міський стадіон, де було виріше-
но звести величезний житловий 
комплекс «Ольжин град», та купу 

інших земельних ділянок.
Правда, мати справу із більші-

стю забудовників довелося вже 
наступнику О. Кімлача Віктору 
Решетняку. Який не просто ро-
звинув справу, започатковану по-
передником, а довів її, практич-
но, до досконалості. 

Багатоповерхівки почали з’яв-
лятися у Вишгороді в самих не-
сподіваних місцях — на місці 
єдиного в місті ринку, на тери-
торії районної лікарні, — там, де 
мав би бути корпус інфекційно-
го відділення, — в лісі, під ЛЕ-
Пами — прямо на узбіччі траси 
Київ-Чернігів, що пролягає через 
Вишгород, і т. ін. 

Причому, багатоповерхівки зво-
дилися не просто там, де їх не 
можна було зводити в принципі, 
та в місцях, де просто не виста-
чало місця для прибудинкової 
території. 

Висотки, завдяки дивовижній 
гнучкості хребта й діловій сприт-
ності районного архітектора Д. 
Ликова, будувалися ще й вище 
заявленої спершу поверховості. 
А керівники міста лише розводи-
ли руками: мовляв, а що ми мо-
жемо зробити?

Нічого не змінилося й після 
того, як В. Решетняка змінив у 
кріслі міського голови колишній 
«опозиціонер» О. Момот — місто 
продовжували заповнювати вже 

Як забудовники, не сплачуючи
громаду грабували. А О. Момот і К° 

Автостоянка, побудована ПАТ «Дніпрожилбуд» біля будинку 
за адресою вул. Шевченка, 3

136-квартирний  будинок за адресою пр. Шевченка, 6-аБудинок по пров. Квітковому, 2-Г
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навіть двадцятип’ятиповерхові 
монстри.    

В такій ситуації здавалося б,  
пайові внески, які мали сплачу-
вати в бюджет міста забудовни-
ки, повинні були відображатися 
в нових корпусах дитсадків, шкіл, 
лікарень. Однак, як це не дивно, 
з початку 2000-х, коли почалась 
масова забудова Вишгорода ба-
гатоповерхівками, тут не було 
побудовано жодного об’єкту со-
ціальної інфраструктури. І це 
притому, що місто весь цей час 
буквально задихалося від не-
стачі місць в дитсадках та шко-
лах, бескінечних черг в єдиній 
поліклініці.

То куди ж дівалися кошти від 
пайових внесків?   

ЩО ВИЯВИВ АКТ РЕВІЗІЇ

Ще у 2016 р. була проведена     
ревізія «окремих питань бюджету 
та окремих питань фінансово-го-
сподарської діяльності Вишго-
родської міської ради за період 

з 01.01.2013 р. по 01.04.2016 р.». 
Про що було складено відповід-
ний акт від 05.07.2016 р. за № 
08-21/18.

В акті, про який йдеться, є 
окремий розділ під номером 3, 
який називається «Стан здійс-
нення заходів по виявленню 
резервів наповнення доходної 
частини бюджету, дотриман-
ня вимог Закону України «Про 
регулювання містобудівної 
діяльності» від 17.02.2011 № 
3038 в частині залучення ко-
штів до міського бюджету від 
пайової участі забудовників у 

розвитку інфраструктури».
Вже з самої назви зрозуміло, 

що мова — про те, як саме за-
будовники допомагали нашому 
місту у створенні і розвитку со-
ціальної та інженерно-транспорт-
ної інфраструктури.

Що ж виявила ревізія?
Перше і головне: що окреми-

ми забудовниками договори 
про пайову участь (внесок) з 
Вишгородською міською ра-
дою взагалі не укладались та 
пайові внески не сплачували-
ся (цитуємо):

«...Однак, протягом періо-
ду, що підлягав ревізії, ПАТ 
«Дніпрожилбуд», ТОВ «ВАН-
ДА», ТОВ «Управління ка-
пітального будівництва», 
ТОВ «Рембудсервіс-5» ЛТД», 
Штутман А. М. та Буковсь-
ким Романом Володимиро-
вичем договори про пайову 
участь (внесок) з Вишгород-
ською міською радою не укла-
дались та пайові внески не 
сплачувалися.., що призвело 

до недоотримання пайового 
внеску міським бюджетом в 
сумі 3 957639,60 грн., в тому 
числі від ПАТ «Дніпрожилбуд» 
— 250 000,00 грн., ТОВ «ВАН-
ДА» — 1 106 558,06 грн., ТОВ 
«Управління капітального 
будівництва» — 1 622 420,24 
грн., ТОВ «Рембудсервіс-5» 
ЛТД» — 27 961,30 грн., Штут-
ман А. М. — 98 700,00 грн. та 
Буковського Р. В. по 3-х об’єк-
тах будівництва – 852 000,00 
гривень... 

Недоотримання частини 
пайового внеску на суму 3 957 

639,60 грн. відповідно до ст. 
22 Цивільного кодексу Украї-
ни та статей 224, 225 Госпо-
дарського кодексу України є 
збитками нанесеними бюд-
жету Вишгородської міської 
ради.

Станом на момент завер-
шення ревізії порушення не 
усунуто».

Недарма кажуть: все прихо-
ване раніше чи пізніше стає яв-
ним. Ревізори діяли дуже просто: 
співставили перелік зареєстро-
ваних декларацій про готовність 
об’єктів до експлуатації та ви-
даних сертифікатів на території 
Вишгородської міської ради, 
які отримали від Департаменту 
Держархбудінспекції у Київській 
області, з рішеннями виконкому 
міськради про присвоєння по-
штових адрес на новозбудовані 
житлові (нежитлові) будинки за 
2013-2015 роки і укладеними до-
говорами про пайову участь із за-
будовниками.

З’ясувалося, що ПАТ «Дніпро-

жилбуд», (яке будувало вже зга-
дану першу висотку в місті за 
адресою пл. Шевченка,1 та ЖК 
«Ольжин град» (кредитував АБ 
«Київська Русь»), недоплатило у 
бюджет 250 тис. грн. за будівлю 
автостоянки біля багатоповерхо-
вого житлового будинку №3 на 
пл. Шевченка в м. Вишгороді.

ТОВ «ВАНДА», яке було замов-
ником кількох багатоповерхівок 
по пров. Квітневому, в тому чис-
лі, двох, зведених на місці єдино-
го в місті ринку (вул. Шолуденка, 
13-б та 15-а), заборгувало місту 1 
млн. 106 тис. 558 грн. 06 коп. за 
багатоповерхівку за адресою  по 
провул. Квітковому № 2-Г.

ТОВ «Управління капітального 
будівництва» залишилося вин-
ним місту 1 млн. 622 тис. 420 
грн. 24 коп. за 136-квартирний  
будинок за адресою пр. Шевчен-
ка, 6-а, (Вишгородська районна 
організація Української спілки ве-
теранів Афганістану (воїнів інтер-
націоналістів).

ТОВ «Рембудсервіс-5» ЛТД» —
не заплатило місту пайовий вне-
сок в сумі 27 тис. 961 грн. 30 коп. 
за пилораму, яку збудувало на 
земельній ділянці, що перебуває 
в оренді ТОВ «Рембудсервіс-5» 
ЛТД» за адресою вул. Новопро-
мислова, 8-Б.  

Громадянин Штутман А. М. не 
розрахувався з містом (98 тис. 

700 грн.) за побудовану ним 
«Станцію технічного обслугову-
вання автомобілів у м. Вишго-
род» по вул. Набережна, 20-В. 

Нарешті, Буковський Р. В. вирі-
шив «кинути» міську громаду 
Вишгорода на 852 тис. грн., не 
сплативши пайовий внесок за 
будівництво першого, другого та 
третього корпусу житлового ком-
плексу за адресою вул. Шолуден-
ка, 15-Д. 

Цікаво, як на таке зухвале «ки-
далово» з боку забудовників реа-
гувала міська влада. 

РЕАКЦІЯ МІСЬКОЇ РАДИ

Як з’ясувалося, міська рада, 
точніше, міськвиконком від її 
імені нагадав про борг лише 
двом з шести боржників — ди-
ректору ТОВ «Рембудсервіс-5» 
ЛТД» Ю. Кияниці — 01.07.2015 р. 
та 01.10.2015 р. та гр. А. Штутма-
ну — 09.02.2016 р. та 14.06.2016 
р. 

Ю. Кияниця, як я розумію, на ці 

листи взагалі ніяк не відреагував, 
а от А. Штутман звернення щодо 
укладаня договору надіслав, але 
документи, які б підтверджували 
вартість будівництва об’єкта до 
нього чомусь не приклав. 

Зверніть увагу, шановні читачі, 
що перше звернення до Ю. Кия-
ниці датоване 1 червня 2015 р., 
а друге — 1 жовтня цього ж року. 
Це означає, що підписувала їх 
ще в. о. міського голови М. Ре-
шетнікова. 

А от до А. Штутмана 9 лютого 
та 14 червня 2016-го звертався 
вже міський голова О. Момот.

Виникає, принаймні, три питан-
ня.

Перше. Чому В. Решетняк, а 
потім О. Момот не звернулися 
із закликом підписати угоди про 
пайову участь до ПАТ «Дніпро-
жилбуд», ТОВ «Ванда», ТОВ 
«Управління капітального будів-
ництва» та Р. Буковського? А по-
тривожили лише Ю. Кияницю та 
А. Штутмана? Може тому, що у 
них з цими чотирма забудовника-
ми були якісь особливі домовле-
ності?

Друге. Чому Ю. Кияниця та А. 
Штутман, грубо кажучи, посла-
ли лісом міську раду навіть піс-
ля того, як вона їм нагадала про 
необхідність розрахуватися з 
містом?

Може тому, що так глибоко «по-

важали» і В. Решетняка, і О. Мо-
мота? Знаючи, як вони зазвичай 
вирішують проблеми із забудов-
никами?     

Третє. І громадські активісти 
вже неодноразово звертали ува-
гу, і ми вже не раз писали про те, 
що у юридичному віділі апарату 
міськвиконкому працюють п’я-
теро юристів. Плюс — адвокат, 
який отримує, здається, п’ятнад-
цять тисяч на місяць. Чим вони 
займаються, якщо, знаючи, що 
забудовники не оформили угоди 
про сплату пайового внеску, не 
спромоглися навіть надіслати їм 
листи з вимогою це зробити? 

А якщо не надіслали такі нага-
дування навмисно, то за що вони 
отримують заробітну плату? І чиї 
саме інтереси захищають?  

Окрім того, в Акті, про який 
йдеться, вказано: «При цьому 
слід зазначити, що відповідно 
до вищезазначених рішень Ви-
конавчого комітету Вишго-
родської міськради, контроль 
за їх виконанням покладено 
на постійну комісію з питань 
планування та формування 
бюджету, управління кому-
нальною власністю міста».

Звертаємо увагу, що тут йдеть-
ся не про одну постійну депутат-
ську комісію, а про дві: комісію з 
питань планування та формуван-
ня бюджету міста та  комісію з пи-
тань комунального господарства, 
благоустрою міста.

В міській раді минулої каденції 
(6 скликання) головою комісії з 
питань планування та формуван-
ня бюджету міста був Д. Корній-
чук, членами — К. Андрощук, Р. 
Лука, В. Шелест.

Головою комісії з питань ко-
мунального господарства, бла-
гоустрою міста був Ю. Попов, 
членами — Н. Нечитайло, М. 
Макаренко, Ю. Линник.

В нинішній міській раді  комісію 
з питань планування та фор-
мування бюджету міста очолює 
В. Шубка. Членами комісії є М. 
Мельник, В. Парчук, Б. Руде-
нок, І. Шубко. 

Комісію з питань комунально-
го господарства, благоустрою 
міста очолює Ю. Попов. Чле-
нами комісії є Ю. Дрьомін, О. 
Клавдієнко, В. Костюченко, О. 
Лісогор.

Ми не пам’ятаємо щоб комісії 
з питань планування та форму-
вання бюджету та з питань кому-
нального господарства, благоу-
строю міста минулого скликання 
розглядали на своїх засіданнях 
питання несплати забудовни-
ками пайової участі чи відмови 
підписати відповідні договори. 
Або ж  — рекомендували сесії 
якось відреагувати на результати 
ревізії.

Теж саме можна сказати й про 
ці дві комісії цього скликання. 
Хоча про результати ревізії, ми 
впевнені, добре відомо і В. Шуб-
ці, і Ю. Попову. І членам цих двох 
комісій. 

В той же час, здавалося б, що 
може бути для депутатів з цих 
комісій цікавішим і важливішим, 
ніж питання несплати в бюджет 
міста мільйонів гривень?

А от що з цього приводу дума-
ють О. Момот, виконком і викон-
комівські юристи, ми розповімо в 
наступному номері. 

Чекайте. Буде дуже цікаво.

Голова ГО «Чистий шлях» 
М. Онуфрієв

В. Борзовець

пайову участь, вишгородську 
їм в цьому допомагали 

Земельна ділянка ТОВ «Рембудсервіс-5» ЛТД», вул. Ново-
промислова, 8-Б

СТО гр. А. Штутмана на вул. Набережна, 20-В Секції 1, 2, 3 ЖК за адресою вул. Шолуденка, 15-Д. 
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Фаховий рівень О. Момота і К°: відзначити преміями борців 
з COVID-19, які «воюють» з ним на третьому поверсі адмінбудинку 

Станіслав Рудич
29 апреля в 11:35 · 

ДЕПУТАТАМ ВИШГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА ЗАМІТКУ

27 квітня 2020 року відбулося засідання позачергової LХІІІ 
сесія Вишгородської міської ради VІI скликання В РЕЖИМІ 
ВІДЕО КОНФЕРЕНЦІЇ.
Відповідно до абзацу 2 підпункту 5 пункту 11-1 Розділу V 
Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» «ЗАПИС ДИСТАНЦІЙ-
НОГО ЗАСІДАННЯ Є НЕВІД’ЄМНОЮ ЧАСТИНОЮ ПРОТО-
КОЛУ ЗАСІДАННЯ».
На офіційному сайті Вишгородської міської ради оприлюдне-
но протокол № 72 сесії від 27 квітня 2020 року, але в ньому 
відсутнє посилання на те, що відеозапис сесії додається до 
протоколу та відсутній сам відеозапис.

5) рішення про дистанційне засідання доводиться до відома 
депутатів, членів виконавчого комітету і населення не пізніш як 
за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та 
порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного засідан-
ня місцевої ради. Рішення про дистанційне засідання розміщуєть-
ся на офіційному веб-сайті ради з одночасним направленням цієї 
інформації та проектів актів із супровідними документами на 
офіційну електронну адресу кожного члена колегіального органу.

Запис дистанційного засідання є невід’ємною частиною про-
токолу засідання;

6) на проекти рішень, рішення органів місцевого самовря-
дування. їх посадових осіб, шо передбачені цим пунктом, не 
поширюються вимоги Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», части-
ни третьої статті 15 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації», Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 
господарювання».

від 27 квітня 2020 року

Розпочато: 10:00 Закінчено: 10:30

Загальний склад ради - 34 депутати На сесії присутні:

Депутати міської ради: 22 (список додається)

Відсутні депутати міської ради: 12 (список додається)

Засідання позачергової ЇХНІ сесія Вишгородської міської ради 
VII скликання проходить в режимі відео конференції. В системі 
відео конференції присутні 22 депутати та міський голова.

Момот О.В. - міський голова. Поставив на голосування питання 
про відкриття позачергової LХІІІ сесії Вишгородської міської 
ради УII скликання.

ГОЛОСУВАЛИ: за - 22. утримались - 0. проти - 0. не брали участь 
у голосуванні - 0. Рішення прийнято (додається результат голо-
сування).

Момот О.В. - міський голова. Поставив на голосування питання 
про затвердження складу лічильної комісії та секретаря сесії.

ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Позачергова LXIII сесія VII скликання

ПРОТОКОЛ № 72

«...Хотел с этим видео 
подождать до понедель-
ника, но не могу — на-
столько смешно. 

Кто следит за наши-
ми видео и за жизнью в 
городе, помнит, что на 
прошлой сессии горсове-
та Момот собрал всех, 
сказал нам срочно надо 
помочь всем медикам, ра-
ботникам коммунальной 
сферы, которые прини-
мают участи в борьбе с 
COVID-19, — с коронави-
русом, — и выделить им 
по три тысячи гривен 
премии. Ну, депутаты 
проголосовали за все это, 
и как бы счастье уже со-
всем близко... Медики все 
обрадовались, Олешенька 
тут же вызвал журнош-
люх из «Правда тут» или 
из «Погляда», не помню, 
— они одинаковые шо те, 
шо те, — те сразу же сде-
лали красивый сюжет, в 
котором Олеша рассказал 
как он спасет всех меди-
ков, сотрудников ЖЭКа, 
всем премии — все по-ба-
гатому, насыпает... В га-
зетах уже во всех сразу же 
написали... 

Но получился неболь-
шой нюанс. Из-за тупости 
личной Момота, началь-
ника юротдела, юристов, 
которых в штате пять 
и плюс еще нанятый ад-
вокат дополнительно за 
деньги, из-за тупости 
Мириевского решение 
было написано таким об-
разом: «виділити кошти 
працівникам, які прийма-
ють участь у боротьбі 
із коронавірусом на тери-
торії Вишгродської міської 
ради». 

Если человек хоть не-
множко занимается управ-
лением, я уже молчу про 
юриспруденцю, то у него 
сразу возникают вопросы.

ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шістдесят третя позачергова сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я
    27 квітня 2020 р.                                                        № 63/1

Про внесення змін до Програми соціального 
захисту малозабезпечених верств населення 
м. Вишгород у 2020 році
 

На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів від 
11.03.2020 р. №  211 «Про запобігання поширенню на території 
України коронавірусу COVID-19» зі змінами, внесеними Поста-
новами Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 р. № 215, 
від 20 березня 2020 р. № 242, від 25 березня 2020 р. № 239, від 29 
березня 2020 р. № 241, від 02.04.2020 р. № 255, від 08.04.2020 р. № 
262, від 15.04.2020 р. № 284; протоколу позачергового засідання 
Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій від 26 березня 2020 року № 7, керуючись 
Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб».., 
Вишгородська міська рада ВИРІШИЛА: 

1. З метою проведення заходів, спрямованих на запобігання по-
ширення коронавірусу COVID-19 у м. Вишгород, внести зміни до 
Програми соціального захисту малозабезпечених верств населення 
м. Вишгород у 2020 році, затвердженої рішенням... міської ради від 
24 грудня 2019 р. № 59/2, зокрема, доповнити План заходів Програ-
ми... пунктом 13 наступного змісту:

13

2. Начальнику фінансово-бухгалтерського відділу Мирієвсько-
му І. В. під час формування та виконання міського бюджету пе-
редбачити в установленому порядку кошти на реалізацію заходів 
Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету та його 
пріоритетів... 

Міський голова                                                О. Момот

№
3/п

13

Заходи

Надання одноразової матеріальної 
допомоги працівникам бюджет-
них та комунальних підприємств, 
установ і організацій, які прийма-
ють участь у проведенні заходів, 
спрямованих на запобігання по-
ширення коронавірусу COVID-19 
у м. Вишгород, та розташовані на 
території міста Вишгород, згідно 
списків, поданих керівниками та-
ких підприємств, установ і органі-
зацій,  у розмірі 3000,00 грн.

Строки
виконання

протягом
року

Джерела
фінансування

загальний
 фонд 

міського
бюджету

27 квітня відбулася позачергова сесія міської ради 
в режимі відеоконференції, під час якої було розгля-
нуто два питання:

 1. Про внесення змін до Програми соціального за-
хисту малозабезпечених верств населення м. Виш-
город у 2020 році.

2. Про внесення змін до рішення Вишгородської 
міської ради 24.12.2019 р. №59/3 «Про міський бюд-
жет Вишгородської міської ради на 2020 рік».

Якість проведення сесії в режимі відеоконферен-
ції, звичайно ж, бажала кращого. Втім, не в цьому 
справа: перший млинець, як відомо — нанівець.

Справа в тому, навіщо взагалі знадобилося прово-
дити цю сесію. А от про це достатньо цікаво й весело 
розповів у своєму відеозверненні на сторінці «Рідне 
місто — Вишгород» у Facebook голова Громадської 
ради при Вишгородській РДА В. Дулапчій.

Отже — йому слово.  

Первое. Что такое «те-
риторія Вишгородської 
міської ради»? «Вишгород-
ська міська рада» — это 
название. Это просто 
обычный юридический 
термин. Название органа.  
«Територія Вишгородської 
міської ради» — це третій 
поверх адміністративної 
будівлі. В нашому місті. 

Какие у нас «лікарі із 
лікарень» борются с ко-
ронавирусом на третьем 
этаже админздания в го-
роде Вышгород? По адре-
су площадь Шевченка,1? 

Второе. Врачи Вышго-
родской ЦРБ вообще не 
участвуют в борьбе с 
коронавирусом... Пото-
му, что эта больница не 
включена в список ни пер-
вой, ни второй, ни тре-
тьей волны по борьбе с 
коронавирусом. Поэтому 
если очень сильно поду-
мать, как-то исхитрить-
ся и вывернуться, то 
там, ну, с десяток этих 
людей можно назвать та-
кими, которые борются с 
коронавирусом. Поэтому 
решение получилось абсо-
лютно абсурдным потому, 
что проект решения был 
абсолютно абсурдный и 
тупой. Но Олеша проголо-
совал со своим шоблом за 
этот проект, сразу же со-
брал вокруг себя газеты, 
сразу же всем рассказал: 
все, мы спасем врачей, мы 
спасем, там, ЖЭКовцев, 
которые там ходят подъ-
езды брызгают этой хер-
ней химической и все... 

Но теперь приходит 
момент передачи денег, а 
администрация районная 
и районная рада, которые 
эти деньги должны  при-
нять от города потому, 
что эти коммунальные 
предприятия, например, 
ЦРЛ районная, они гово-

рят: ребята, это не це-
левые деньги! Если мы их 
примем, —  теоретически 
принять они их могут, но 
они не могут их направить 
на эти цели потому, что 
это — тюрьма. Это уго-
ловная ответственность 
и называется «нецільове 
використання грошових 
коштів». Поэтому наш ду-
ралей Олеша вчера начал 
бегать по всему городу в 
истерике, собирать депу-
татов, собирать штаб, 
который тут есть у нас в 
районе... Начал истерить 
— давайте срочно соби-
раться, надо срочно что-
то делать, принимайте 
деньги. 

Насколько я знаю, штаб 
состоялся, глава РДА 
Данчин еще раз объяснил 

им подробно что, ребя-
та, дело ваше хорошее, 
но ваша тупость вас гу-
бит. Поэтому собирайте 
еще одну внеочередную 
сессию и  вносите техни-
ческие правки для того, 
чтобы эти деньги смогли 
дойти до тех же врачей и 
сотрудников ЖЭКа. 

Поэтому Олеша на по-
недельник собирает сес-
сию, внеочередную внеоче-
редную сессию для того, 
чтобы внести правки в 
проект решения, который 
они проголосовали... 

Нюансы, да, но из нюан-
сов состоит наша жизнь. 
Еще он говорит, что вы-
делит по три тысячи 
гривен, но три тысячи 
это будет грязными. По-
сле вычета налогов это 

будет по две, две двести 
наверно, где-то так... Но  
уже не три. То есть даже 
тут ума не хватило объ-
яснить нормально людям. 
Потому, что люди уже на 
что-то расчитывают, 
что-то ждут, некоторые 
наверное уже мысленно 
эти три тысячи гривен 
потратили. Потому, что 
врачи наши и сотрудники 
ЖЭКа получают копееч-
ные зарплаты, по сравне-
нию с зарплатами у Леши 
в 75 тысяч гривен или с 
зарплатами его замов по 
45-46 тысяч гривен в ме-
сяц. Вот такая история...

Ну, на понедельник сес-
сия... Сессия будет у них 
по скайпу, это нововведе-
ние. Марина Гурамовна, 
потужная наша женщина, 

— зам Момота по фин-
вопросам, — вычитала 
где-то что  можно сессии 
проводить по скайпу, и 
они в понедельник по скай-
пу собираются провести 
сессию. Где собираются 
все-таки переиначить 
это название и попро-
бовать все таки по три 
тысячи, которые станут 
двумя людям выделить». 

Що тут можна додати? 
Хіба те, що рішення й цієї  
сесії, на думку С. Рудича, 
який є дійсно фахівцем у 
сфері самоврядування, є 
нелегітимними. Оскільки 
на офіційному сайті місь-
кради відсутній її відеоза-
пис. То може провести ще 
одну сесію з цього приво-
ду?

В. Борзовець  

Від редакції
Абсолютно безграмотний і недолугий проект рі-

шення, відсутність на офіційному сайті міської ради 
протоколів засідань депутатських комісій та відеза-
пису сесії, яка проходила у режиму відеоконферен-
ції, виконком, який перебирає на себе функції сесії 
щодо розпорядження землею під МАФи...

Ми вже вказували, що керуваня О. Момотом і К° на-
шим містом — це не просто систематичне порушення  
законодавства. Це — суцільний ланцюг умисних зло-
чинів проти територіальної громади, скоєних органі-
зованим злочинним угрупуванням під керівництвом 
нинішнього міського голови. Точніше — карикатури 
на міського голову в кріслі очільника міста. Однак, 
реакції правоохоронців на цю ситуацію ми навряд 
чи дочекаємося. Ці органи в державі просто відсутні.

Тож, робимо висновки — вибори вже восени.
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У Вишгороді 16-річний
підліток смертельно поранив
АТОвця Ігоря Корнієнко

Корупція вбиває
В минулому номері нашої газети ми надрукували матеріал «Секрет успіху Володимира Лі-

согора: ПРОвладний та ПРИвладний «сімейний депутатський підряд» для розбудови власно-
го «підпільного бізнесу». В статті, зокрема, йшлося про те, що фактично володіючи купою біз-
несів та нерухомості, В. Лісогор позицінує себе як громадський діяч. Причому його «громадська 
діяльність» в складі депутатської групи «Єдність» — це знову таки бізнес, лише особливо бруд-
ний, оскільки полягає в банальному продажу своїх депутатських повноважень, голосуванні за 
будь-які оборудки в складі промерської більшості та отриманні за це матеріальних цінностей за 
рахунок громади міста. 

Не встигла висохнути фарба, якою друкувався номер, про який йдеться, як у відповідь газета 
«Вишгород» почала друкувати «листи трудящих» на захист «сімейних підрядників» Лісогорів, 
першим з яких стала подяка Е. Одинокиної, яка проспівала оду сім’ї Лісогорів начебто від імені 
мешканців вулиці Б. Хмельницького. Особливий цинізм в цьому випадку міститься в тому, що Е. 
Одинокіна і К° дякують Лісогорам за роздачу слонів (продуктових наборів) ветеранам та пенсіо-
нерам «під час коронаірусної епідемії», які, швидше за все, були придбані... за бюджетні гроші. 
Виділені «на бортьбу з коронавірусом». Але й це ще не все. Найгірше те, що частиною бізнесу 
Лісогорів, як ми зауважили, є магазин «Вєга» на вул. Шолуденка. Де в будь-який час, в тому числі 
після 22.00, можна придбати спиртне. Це часто призводить до справжніх трагедій. 

Подібних тій, яка сталася кілька днів тому прямо біля цього магазину...

Ось офіційне повідомлення з 
цього приводу, яке з’явилося на 
сторінці «поліція Київської об-
ласті» у Facebook 22 травня в 
21.34: 

«Працівники поліції Київщини 
затримали 16-річного хлопця, 
який смертельно поранив жи-
теля Вишгорода.

Також затримано у порядку 
ст. 208 КПК України групу осіб, 
серед яких троє неповноліт-
ніх, — учасників конфлікту, що 
стався вночі на центральній ву-
лиці у місті #Вишгород.

Так, сьогодні, близько 3-ї го-
дини ночі сталася сутичка між 
групою молодих осіб та двома 
дорослими чоловіками.

Під час бійки один з компанії, 
де були неповнолітні, помітив 
у свого супротивника у сум-
ці зброю. Вихопив її і здійснив 
прицільний постріл у нього. У 
цей час один з компанії стрілка 
щосили ударив іншого чоловіка, 
який втратив свідомість. Після 
чого нападники зникли у невідо-
мому напрямку.

Прийшовши до тями, травмо-
ваний чоловік викликав поліцію.

Від отриманого вогнепально-
го поранення 45-річний житель 
Вишгорода помер на місці події. 
Його тіло направлено на прове-
дення судово-медичної експер-
тизи.

На місці події працювали слід-
чо-оперативна група, фахів-
ці-експерти, медики. Там 
поліцейські вилучили зброю 
МКМ-072СБ та набої. Вилучені 

речові докази направлені на про-
ведення відповідних експертиз.

Під час проведення низки не-
обхідних розшукових заходів за 
участю працівників управління 
карного розшуку поліції Київщи-
ни та співробітників Вишгород-
ського відділу поліції встановле-
но та затримано усіх учасників 
інциденту.

Ними виявилися четверо не-
повнолітніх, віком 15-17 років, 
та один 19-річний хлопець.

Серед затриманих — 16-річ-
ний неповнолітній, який ґрун-
товно підозрюється у навмисно-
му вбивстві 45-річного жителя 
Вишгорода. Зловмисник тимча-
сово проживає на Сумщині.

За даним фактом відкрито 
два кримінальних провадження 
за ч. 1 ст. 115 та за ч. 2 ст. 296 
Кримінального кодексу України.

Наразі слідчими поліції за про-
цесуальним керівництвом міс-
цевої прокуратури затримано-
му неповнолітньому оголошено 
про підозру за скоєння навмисно-
го вбивства.

Також вирішується питан-
ня щодо оголошення підозри за 
скоєне хуліганство іншим фі-

гурантам злочину. Триває слід-
ство, поліція встановлює свідків 
події.

P. S. Поліція Вишгорода 
оголосила підозру за ч. 4 ст. 
296 ККУ зловмиснику, який 
17.05.2020 влаштував стріля-
нину у селі Хотянівка, в ре-
зультаті чого було поранено 
киянина.

#поліція #поліціякиївщини 
#правоохоронці...».

З інших публікацій, зокрема, 
інформагенції «Погляд», стало 
відомо, що вбитого звали Ігор 
Корнієнко (цитуємо):

«За словами представників 
ветеранської спільноти, стріля-
нина забрала їхнього побрати-
ма. «Сьогодні вночі у Вишгороді 
був вбитий ветеран АТО з ба-
тальйону «Айдар» — Корнієн-
ко Ігор Михайлович, на псевдо 
«Корнєй». На жаль, війна заби-
рає і тих, хто з неї повернувся», 
повідомила Громадська спілка 
«Ми українці».

Як розповів «Погляду» керів-
ник ГС «Ми українці» Іван Тата-
уров, «Корнєй» у своєму житті 
виявляв громадську активність, 
був учасником Майдану Гідності, 

Ігор Корнієнко 

а з перших днів війни на сході 
— бійцем «Айдару». Після двох 
років бойового життя повернув-
ся у Вишгород, де займався охо-
ронною діяльністю. Був щирою, 
врівноваженою людиною, боров-
ся з наркозлочинністю.

Нинішньої фатальної ночі, зау-
важив Іван Татауров, під вікнами 
будинку «Корнєя» шуміли напід-
питку хлопці. Ігор Корнієнко вий-
шов їх заспокоїти, але чомусь 
узяв  з собою автомат — то 
була зареєстрована мисливсь-
ка зброя. Хлопці якимось чином 
забрали автомат і вистрелили 
з нього у «Корнєя». Кулі були 
не смертельними, але Ігор Ми-
хайлович помер від больового 
шоку...».

А от на питання чому Ігор з то-
варишем вийшли заспокоювати 
нетверезих підлітків із зброює в 
сумці та ще й з купою патронів 
до карабіну, сподіваємось, від-
повість слідство. Як і на питання 
щодо 16-го підлітка, який, судячи 
з усього, добре вміє вправлятися 
зі зброєю.

Наш кор.
Від редакції
Всі ми, без сумніву, чули про трагедію, яка сталася в цю саму 

ніч в с. Новоселиця Житомирської області. 58-річний чоловік, 
орендар ставка, застрелив з мисливської рушниці сімох чо-
ловіків. Які, до речі, були теж озброєні. Причому, напередод-
ні, ввечері 21 травня, поліція офіційно повідомила, що саме в 
цього чоловіка начальник районної поліції вимагав щомісяця 
надавати йому хабар у розмірі 10 тис. гривень. І його знайомі, 
начебто, приїхали до нього на розборки саме з цього приводу. 

...Майже кожного дня у ЗМІ з’являються повідомлення про 
кримінальні правопорушення та злочини, які прямо пов’язані із 
корупцією в нашій державі. 

Доречі, в офіційному повідомленні поліції Київської області, 
як бачите, міститься інформація ще й про те, що підозра ого-
лошена «мажору» О. Маковецькому, сину співвласника мережі 
магазинів «Фокстрот» В. Маковецького. Який 17 травня в Хо-
тянівці розстріляв із пістолета свого знайомого. Після чого той 
опинився в реанімації Вишгородської  райлікарні. 

Корупція вбиває. Не лише в переносному, а й в прямому сен-
сі. Вбиває не тільки державу й суспільство — вбиває окремих 
громадян. Руками замовних вбивць і бандитів, підписами «чор-
них» адвокатів і ріелторів, вседозволеністю мажорів на крутих 
«тачках» і неадекватністю нетверезих підлітків. 

Вкрай необхідно, щоб слідчий, який веде цю справу, обов’яз-
ково з’ясував у затриманої компанії де саме вони взяли спиртне 
в 3 години ночі. Можливо, придбали в магазині «Вєга» навпроти 
«Варусу»? Адже лише там в цій частині міста можна після 22.00 
без проблем купити пляшку пива або оковитої. Про це знають 
усі — від правоохоронців до секретаря адмінкомісії міськвикон-
кому В. Лук’яненко. Однак, ніхто нічого не робить.

Ми можемо скільки завгодно «починати з себе», коли виходи-
мо зі сходом сонця на стадіон чи прибираємо в лісі сміття за 
негідниками, які, добре відпочили «на шашликах»; коли підні-
маємо бучу, якщо заходить мова про подарунок вчительці чи 
«підпільної» оплати за операцію хірургу, який врятував життя 
рідної людини. Однак, ця наша принциповість і гідна позиція аж 
ніяк не впливає на дії влади, яка створює для нас правила гри і 
робить нас заручниками ситуації. 

Починати з себе потрібно в першу чергу під час виборів. Коли 
віддаєш свій голос за того чи іншого місцевого депутата чи оби-
раєш мера свого міста. Коли голосуєш за народного депутата 
чи президента. Адже саме від них залежить, як ми будемо жити: 
яку зарплату будуть отримувати вчителі і лікарі та чи буде в 
країні царювати закон. Один для всіх. 
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(Закінчення. 
Початок на стор. 6)

 Новий паркінг 
на пл. Шевченка?

Facebook

Усі договори, що стосу-
ються цього проекту, були 
укладені із двома компанія-
ми — ТОВ «Бест-Проект» 
(ЄДРПОУ 40578485; керів-
ник — Максименко Андрій 
Іванович) та ТОВ «Бас-
фон» (ЄДРПОУ 41211185; 
виконавчий директор Мак-
сименко Андрій Іванович).

Дві вищевказані компанії 
є пов’язаними, зокрема ма-
ють тих самих засновників 
(Іващенко Євген Вікторо-
вич — адреса засновника: 
39600, Полтавська обл., 
місто Кременчук, Автоза-
водський район, ВУЛИЦЯ 
МАЯКОВСЬКОГО, будинок 
11/1, гуртожиток 9; Макси-
менко Андрій Іванович — 
адреса засновника: 08322, 
Київська обл., Бориспільсь-
кий район, село Проліски, 
ВУЛИЦЯ МАТРОСОВА, бу-
динок 9) та керівника (Мак-
сименко Андрій Іванович), 
одну електронну пошту 
(fountain.best@gmail.com), 
один контактний номер те-
лефону (380687863860), 
який до того ж є спільним 
ще для трьох суб’єктів го-
сподарювання.

Крім того, вказані ком-
панії мають ознаки фіктив-
ності, оскільки статутний 
капітал ТОВ «Бест-Проект» 
(ЄДРПОУ 40578485) ста-
новить 1000 грн, натомість 
тільки КП «Управління з ро-
звитку фізичної культури та 
спорту Вишгородської місь-
кої ради» замовило їй робіт 
на 4 645 785 грн.

Також за адресою ТОВ 
«Бест-Проект» — м. Київ, 
Шевченківський р-н, вул. 
Зоологічна, буд. 4-А, офіс 
139, зареєстровано більше 
1100 (однієї тисячі ста) ком-
паній (в одному офісі).

Така сама ситуація із 
ТОВ «Басфон» (ЄДРПОУ 
41211185). Статутний ка-
пітал — 6000 грн, сума 
замовлених робіт — 5 120 
299,17 грн. За адресою 
ТОВ «Басфон» — м. Київ, 
Подільський р-н, вул. Ки-
рилівська, буд. 82, офіс 
256, зареєстровано біль-
ше 600 компаній (в одному 
офісі). Все це свідчить про 
фіктивність згаданих ком-
паній та вказує на те, що 
вони є пов’язаними.

Порушення законодав-
ства про публічні закупівлі 
полягає в тому, що усі ро-
боти, які були замовлені 
у ТОВ «Басфон» та ТОВ 
«Бест-Проект» (див. табл.), 
фактично є однією послу-
гою — роботами з рекон-

Як і обіцяла, в перший робочий день після мого каранти-
ну спробувала з’ясувати ситуацію щодо початку будівель-
них робіт на місті паркінгу на площі Шевченка. До мене 
звернулись мешканці навколишніх будинків, а також деякі 
співвласники паркомісць вказаного паркінгу. Як вказують 
останні, з ними ніхто не погоджував початку вказаних робіт.
За попередньою інформацією з’ясовано, що дозвіл на поча-
ток будівельних робіт видано ДАБІ Київської області для ре-
конструкції паркінгу з надбудовою над ним торгово-офісного 
приміщення. Земельна ділянка знаходиться у комунальній 
власності. Цільове призначення ділянки «Для розміщення 
та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспор-
ту та дорожнього господарства. По зонінгу Ж5. Деталі щодо 
укладення чи не укладення договору оренди ще з’ясовую як 
і інші підстави для видачі дозволу на початок будівельних 
робіт і можливості його скасування. Як отримаю решту ін-
формацію, повідомлю громадськість.

Тетяна Бражнікова
3 ч.

Таня Гуриненко Там вже машиною не проїдеш по 
дорозі бо стоїть їхній транспорт

Таня Гуриненко Де вони збирають машини ставити

Владислав Витальевич Онищук

Станислав Сергеевич Это так забавно, когда люди 
имеющие власть в этом городе не имеют ни малей-
шего понятия, какого черта тут происходит )
Татьяна Алексеевна, до выяснения обстоятельств 
стройка должна быть остановлена, потому что по-
том никто ничего сносить не будет :)

Тетяна Бражнікова Я повідомила наш архбудкон-
троль про цю ситуацію.

Тетяна Бражнікова А також готую звернення в ДАБІ 
Київської області, яка за попередніми даними ніби 
видала дозвіл. Чекаю документів від співвласників 
паркомісць, які до мене звернулись.
Igor Efrosinin У меня окна прям напротив этого зда-
ния. Вот будет весело..... у нас как обычно все под 
шумок происходит... страна не меняется..

Членам ГО «Чистий шлях» стало відомо про мож-
ливі порушення законодавства у сфері публічних за-
купівель робіт з розробки проекту реконструкції (бу-
дівництва) та безпосередньо робіт з реконструкції 
стадіону «Енергетик» по вул. Шолуденка, 12 у місті 
Вишгород Київської області.

Так, з відкритих джерел стало відомо, що почина-
ючи з березня 2018 року і дотепер Комунальне під-
приємство «Управління з розвитку фізичної культу-
ри та спорту Вишгородської міської ради» (ЄДРПОУ 
35784087, керівник — Баланюк Олександр Іванович) 
проводило закупівлі, пов’язані із реконструкцією 
стадіону «Енергетик» у м. Вишгороді.

ТОВ «БАСФОН»
01.03.2018 р.

розробка архітектурної 
концепції ескізного проекту

реконструкції стадіону
«Енергетик»

284 887,65 грн.

містобудівний розрахунок
для об’єкта: «Реконструкція 
стадіону «Енергетик»; згідно
 договору 32 від 01.08.2018

 р. та акту 1 від  01.08.2018 р. 
24990,00 грн.

Договор №1911 
від 19.11.2018 р. проект

 реконструкції трибун 
на стадіоні «Енергетик»
 по вул. Шолуденка, 12 

у м. Вишгород 
Київської області

1 356 996,85 грн.

Договор №1118 
від 27.11.2018 р. розробка 

проекту капітального ремонту 
тренувального 

футбольного поля на стадіоні
 «Енергетик» для проекту 

реконструкції стадіону

Договір №1218 
від 11.12.2018 р.

розробки проекту реконструкції 
спортивного освітлення та 
електричних мереж на стадіоні 
«Енергетик»; зг. від 05.12.2018 

р. та рах. СФ-0000033

17.04.2019 р.
капітальний ремонт 

тренувального футбольного
поля на стадіоні «Енергетик» 

за адресою: 
Київська область, м. Вишгород, 

вул. Шолуденка, 12 
1 498 938,77 грн.

19.04.2019 р.
Експертиза щодо проекту будів-
ництва об’єкту «Реконструкція 
трибун стадіону «Енергетик» по 
вул. Шолуденка, 12 у м. Вишго-

род Київської області
71166,00

30.07.2019 р.
влаштування трибун та при-
леглої території на багатофунк-
ціональному спортивному май-

данчику за адресою:
Київська область, м. Вишгород, 

вул. Шолуденка, 12 
133 300,00 грн.

Договір №0316 від 16.03.2020 р.
Влаштування навісу 

над тренажерами на стадіоні
«Енергетик» 

по вул. Шолуденка,12 
у м. Вишгород Київської області

983 174,86 грн.

ТОВ «БЕСТ ПРОЕКТ»
Договір №0508 від 06.08.2019 р.
Розробка проекту будівництва
спортивно-готельного корпусу

стадіона «Енергетик» 
по вул. Шолуденка, 12 

у м. Вишгород Київської області
1 498 026,00 грн.  

Договір 0808
розробка проекту влаштування

навісу на тренажерами 
на стадіоні «Енергетик»,

вул. Шолуденка, 12
30 744,00 грн.

10.12.2019 р.
розробка проекту будівництва

адміністративного корпусу 
та дворівневої відкритої стоянки

на стадіоні «Енергетик» 
за адресою: Київська область,

м. Вишгород, 
вул. Шолуденка, 12 

752 719,00 грн.

Договір №1202 від 09.12.2019 р.
Розробки проекту Влаштування

благоустрою території
в рамках реконструкції стадіону

«Енергетик» за адресою: 
Київська область, м. Вишгород, 

вул. Шолуденка, 12 
457 278,00 грн.

Договір №0310 від 11.03.2020 р.
Розробка проектної 

документації по об’єкту 
«Влаштування міні 

тренувального футбольного
поля»

36 264,00 грн.

Договір №0311 від 11.03.2020 р.
Розробка проектної докумен-
тації по об’єкту «Влаштування 
спортивного майданчику для 
занять з легкої атлетики та во-
лейболу» на стадіоні «Енерге-
тик» по вул. Шолуденка,12 у м. 

Вишгород Київської області
38 000 грн.

Договір №0406 від 06.04.2020 р.
розробки проекту 

«Реконструкція покриття 
майданчика для тренажерів 

на стадіоні «Енергетик» 
за адресою: вул. Шолуденка, 12, 

м. Вишгород
20 778,00 грн.

Договір №0411 від 14.04.2020 р.
роботи з Влаштування спортив-
ного майданчику для занять з 
легкої атлетики та волейболу на 

стадіоні «Енергетик» 
за адресою: вул. Шолуденка, 12, 

м. Вишгород, Київської обл.
1 407 877,22 грн.

Договір №0410 13.04.2020 р.
роботи з Реконструкції покриття 
майданчика для тренажерів на 

стадіоні «Енергетик» 
за адресою: вул. Шолуденка, 12, 

м. Вишгород, Київської обл.
286 753,48 грн.

струкції стадіону «Енерге-
тик» по вул. Шолуденка, 12 
у місті Вишгород Київської 
області (перелік робіт та 
укладених договорів ста-
ном на 16.04.2020 року до-
дається — див. табл.). 

Натомість, можливо з 
метою обійти процедуру 
відкритих торгів (конкур-
су), вказану послугу було 
розділено на 21 закупівлю. 
Так, аби скористатися 
можливістю проведення 
спрощеної закупівлі (якщо 
вартість предмета закупівлі 
товару (товарів), послуги 
(послуг) менше ніж 200 ти-
сяч гривень, а робіт — 1,5 
мільйона гривень) послуги 
були розділені на багато 
замовлень, часто приблиз-
но по 1 400 000 грн (явно з 
метою зменшення вартості 
закупівлі до межі у 1,5 млн 
грн для уникнення про-
цедури відкритих торгів із 
проведенням конкурсу). 

Також, варто зверну-
ти увагу на те, що наразі 
роботи із реконструкції 
стадіону «Енергетик» де-ю-
ре проводяться двома 
суб’єктами господарюван-
ня — ТОВ «Бест-Проект» 
і ТОВ «Басфон», однак 
де-факто на будмайдан-
чику працює одна бригада 
будівельників, що вкотре 
підтверджує пов’язаність 
вказаних компаній.

Фактично, Максименко 
Андрій Іванович є пов’яза-
ною особою в розумінні п. 
20 ч. 1 ст. 1 Закону України 
«Про публічні закупівлі» як 
фізична особа, що здійс-
нює контроль над учасни-
ком процедури закупівлі. 

Таким чином, пропозиції 
ТОВ «Бест-Проект» і ТОВ 
«Басфон» мали б бути від-
хилені зважаючи на пов’я-
заність цих суб’єктів госпо-
дарювання та їхню явну 
фіктивність.

Крім того, замовником, 
тобто КП «Управління з ро-
звитку фізичної культури та 
спорту Вишгородської місь-
кої ради», можливо, було 
вчинено правопорушення, 
передбачене ст. 164-14 
КУпАП, а саме — придбан-
ня товарів, робіт і послуг 
без проведення проце-
дур закупівель відповідно 
до вимог закону, а також 
невідхилення тендерних 
пропозицій, які підлягали 
відхиленню відповідно до 
закону.

Микола Онуфрієв, 
керівник ГО 

«Чистий шлях»

Реконструкція стадіону
«Енергетик» — «прозора»
корупційна схема мера 
О. Момота та О. Баланюка

Друзі чи 
подільники? 
(Зліва на-
право):

зверху — 
Я. Москален-
ко, О. Момот, 
О. Баланюк;

знизу — 
А. Мак-

сименко, І. 
Свистун).


